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म्हापशेच्या न्यू गोवा हायस्कूल या नांवाजत्या विद्यालयांत तांचो 

वावर मूर्त रुपांत दिश्टी पडटा . आपली ध्येयां सफळ करपाखातीर 
जिणेचे अखेर मेरेन म्हळयार २५ जानेवारी १ ९ ६६ हया तांच्या 

निर्वाणाच्या दिसामेरेन ते उसंत घेनास्तना वावुरले . 

भौ . पुंडलीक नारायण नायक हाणी साहित्याच्या मळार केल्ल्या 

विशेश वावराखातीर हो पुरस्कार १ ९ ८८ हया वर्माखातीर तांकां 
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१५ डिसेंबर , १ ९ ८८ या दिसा पुरस्कार भेटोवपाचो दबाजो 

जालो . भौ . उदयबाब भेंब्रो , हे या दबाजाचे मुखेल सोयरे आसले . 

ताणीं हो पुरस्कार भौ . नायकांक प्रदान केलो . 

सुरेश गुंडू आमोणकार 

कार्यकारी विश्वस्त 





साहित्य - प्रतिभा आनी प्रेरणा 

बरोवप्याची पयली लागणूक तागेले प्रतिभेकडेन . तो जे कितें 

बरयता ताचेकडेन पयली ताणे श्रद्धेन पळोवपाक जाय . नातर ताणे 

आपणाकूच फटयिल्लेवरी जातले आनी जो खासा आपणाकूच फटयता 

ताचेर दुसऱ्यानी करों पातयेवन रावप ? 

बरोवपी पयलीं आपणा खातिरूच वरयता . तो बरयता आनी 

तातूंत सुखावता . आपणाक जाणवला तें आपणे प्रामाणीकपणान प्रगट 
करपाचो यत्न केला अशें ताका दिसता . हो आपणालो प्रगट जावपाचो 

यत्न दुसऱ्यामेरेन पावचो आनी आपणाक भोगला तो आनंद दुसऱ्याकूय 

भोगचो अशें ताका उत्कटतेन दिसपाक लागता . तातूंतल्यानूच लेखनाचें 

छापप , कथन , प्रसारण , दर्शन , मंचन आदी संपर्क माध्यमांचो तो 
आदार घेता . ताकाक येवन गाडगो लिपोवपाची गरज ना . बरोवपी हो 

समाजाखातिरूच वरयता . 



संवेदना 

सोंसो वा चानयेच्या कानांक भोंवतणच्या लहानशा आघाताची 

जाणीव जाता तेन्ना ती कान फुलारून शादूर जातात . साहित्यकाराची 

संवेदना टिपून घेवपाची शक्त इतलीच खर आसता . समाजांत घडटल्या 

घटनांची आनी तांच्या परिणामांची कल्पना तागेले संवेदनेक जाणवता . 

समाजांतल्या असल्या आघातांची तो दखल घेता आनी आपणाल्या 

साहित्यकृतीवरवीं प्रगट करता . वाचपी मागीर म्हणटा - म्हाकाय 

अशेंच दिशिल्ले वा म्हाका हे खबर नाशिल्लें . बरोवप्याक मेळपी ही 

दाद . 

खबर आशिल्लेच गजालिची जाणीव करून दीवप हे बरोवण्याचे 

एक काम तेच बराबर खबर नाशिल्ल्याची जाण करून दीवप हेवूय 

एक काम . आनी पयल्या कामापरस हे काम चड म्हत्वाचें . ज्या 
बरोवप्यांक तें सादता ते बऱ्या साहित्यकाराच्या पदाक पावतात . 

साहित्यकाराचे घडप 

निखटी प्रतिभा आसली म्हण उपकाराक पडना . ते प्रतिभेक 

पोसवण मेळची पडटा . कांय गजाली आपसूक मेळटात , कांय मेळोवच्यो 
पडटात . पुस्तकांचे वाचन तातूंतलो एक भाग आसा पूण वाचन 
म्हळयार सगळे न्हय . हेर गरजेतली ती एक गरज . दुसऱ्यांचे वाचून ते 
धतिचेर आपूण बरयतात तांगेली साहित्यनिर्मणी तांची स्वतःची उरना . 



। 
लेखनाची प्रेरणा मेळपाक दुसऱ्यांलें साहित्य वाचूंकच जाय अशें 

ना . आमचे मदीं जनपद , लोकगितां मेळटात . ती केन्ना केन्ना बऱ्या 

साहित्याचे नमुने थरतात . पूण ती रचल्यांत शिकूक नाशिल्ल्या आनी 

वाचंक नकळो आशिल्ल्या लोकांनी . अशिक्षीत संतांनी भक्तिरचना 

केल्यो त्यो आजनय अजंवर जावन आमच्या ओठार घोळटात . 

बहिणाबाई चौधरी सारखी आविल्ल्या काळांतली महाराष्ट्रातल्या 

गांवगिऱ्या वाठारांतली अशिक्षीत बायलमनीस लेगीत 

अरे संसार संसार 

जसा तवा चुल्हयावर 

आदी हाताले चटका 

मग मिळते भाकर . 

अशें जिणेचे तत्वज्ञान सांगता . पन्नालाल पटेल सारखे ज्ञानपीठ पुरस्कार 

जोडपी आधुनीक कादंबरीकार पयलीं साहित्य रचपाक लागतात आनी 

मागीर शिकतात , बरयतात आनी वाचपाक लागतात . 

साहित्यकार घडटा तो तागेल्या पूर्वसुरिंच्या दायजान , तागेले । 

भाशेन , तागेल्या स्मृतिनी , तागेल्या संस्कारान , पुस्तकांच्या वाचनान 

न्हय . पुस्तकां जरूर वाचची पूण ताचेपरस मनशां वाचूंक शिकचें . 

सैमाचे वाचन करचें . सैम आनी मनीस ह्यो दोन गजाली बारीकसाणेन 

वाचपाची जांकां संवंय आसा तांकां नवे नवे विशय मेळटात आनी 

खब खोलायेच्या आशयाक ते स्पर्श करपाक पावतात . 

बरोवप्याक पोशक अशें वातावरण जाय आसता . उत्तेजनूय 
लागता . पूण वातावरण आनी उत्तेजन नासल्यार निजी बरोवपी मरून 

वचना . तो आयचो फाल्यां येता इतलेच . बरोवप्याचे प्रतिभेक कोण 

आडावंक शकना . आडावपाचो यत्न करूं येत पूण तातूंत जैत 

प्रतिभावंताकूच मेळटा . वयल्यान जाल्यार तो , ताका जितलो दामून 
धरता तितलो चड उचांबळ जावन वयर सरता . सगळयांत म्हत्वाची 

गजाल म्हळयार निजी प्रतिभावंत खासा आपूण आपणाकूच आडावंक 

शकना . मागीर दुसरो ताका कसो आडायतलो ? तो व्यक्त जायत रावता . 



८ 

अणभवाचें सच्चेपण 

बरोवप्यान में कितें भोगलां तें तागेल्या साहित्यांतल्यान व्यक्त 
जावप सभावीक . तें जेन्ना प्रगट जाता तेन्ना ताका अणभवाचें सच्चेपण 

येता . जिवो तटतटीत तो अणभव थरता . पूण अशे तरेचे अणभवांतल्यान 

आयिल्लेंच लेखन सगळे करपाक लागले जाल्यार साहित्याचे मळ अटूक 
आनी अशीर जातले . शेतकाऱ्यां मदलो एकादो लेखक जालो जाल्यार 

शेतकाऱ्याच्या जिवितांतले अणभव लागसून पळोवपाक मेळटले पूण 

दर्यावयल्या जिविताचो अणभव घेतिल्ल्या लोकांमदलो जर बरोवपी 

जालो ना जाल्यार त्या दर्याच्या जिवितांतल्या अणभवांचो लाव 

वाचप्यांक केन्नाच मेळचो ना . 

पूण अशें घडना . बरोवपी आपणाले निजी अणभव मांडटा त्याच । 

बरोबर हेरांचे जिवीत बारीकसाणेन नियाळटा . त्या जिविताकडेन 

एकरूप जाता . त्या जिवितांतल्या अणभवांकडेन लग्नीक करता आनी 
आपणाले निजी अणभव तो जे उत्कटतायेन आनी तटस्थपणान 

मांडटलो आसलो तेच धतिचेर ते व्यक्त करता . दुसऱ्याल्या जिविताचे 

अणभव मांडपाक बरोवप्यान ते तरेचे जिवीत जगपाची गरज ना वा 
तसले तरेचे जिवीत जगनासतना त्या जिविताचें चितारप ताणे 

आपणाल्या साहित्यांत केलां म्हण वाचप्यांनी ताचेर शोणपाची गरज ना . 
ताणे जे प्रगट केलां तें कितले अणभवसिद्ध आसा इतलेंच 

पळोवपाचें . 

वास्तवता 

साहित्य वास्तव आसचे हाचेविशी कोणाचे दुमत आसचे ना . 
वास्तवता ललीत स्वरूपान येवची , कलात्मक नदरेन येवची . ' सत्यम् 
शिवम् , सुन्दरम् ' च्या कसाक ती उतरपाकूच जाय अशें बंधन ना . पूण 
वास्तवतेच्या नांवार विकृती येवची न्हय . समजुया - एक लेखक , एका 
गरीब मानायाची व्यथा सांगता . मनशाचीच घाण माथ्यावयल्यान 
व्हांवोवपी तो मानाय . लेखकान त्या मानायाच्या मनांत जरूर देवंचें 
पूण वास्तवाच्या नावाखाला ताच्या माथ्यावयल्या पाटयांत देव , न्हय . तशें केल्यार व्यथा कडेक पडटली आनी विकृती वयर सरतली . 



P 

नाटक : एक साहित्य प्रकार 

नाटककार आसता . 

नाटक हो साहित्याचो प्रकार बरोच अवघड पूण ताच्या आशय 

आनी आकृतिबंदाच्यो घटा सारक्यो जुळून आयल्यो जाल्यार ताचेपासून 

लाबपी आनंदाक तुळा ना . 

हेर साहित्यिकांवरीच कलाकार 
साहित्यिकांवरी ताकाय जिणेची पुराय वळख आसता पूण फकत जीण 

खबर आसून उपकारना , तंत्र खबर आसचे पडटा . आपणाक होलमल्ली 

जीण जाका तंत्रान बांदपाक कळटा तोच रंगमाचयेखातीर यशस्वी 

अशो नाटयकृती निर्माण करपाक शकता . फक्त तंत्राचे भकोक पडून 

जो नाट्यनिर्मिती करता तो नाटयकलाकार जरूर आसूं येता पूण 

साहित्योक न्हय . अखेर नाटकांतलो आशय – मंत्र होच चड म्हत्वाचो . 

तंत्र उपरांत , आनी देखूनच आशयान उपाट भरिल्ल्यो नाट्यकृतीच 

साहित्याच्या प्रकारांत आसपावतात . शेक्सपियर हो संवसारीक 

रंगमाचयेवयलो एक जैतीवंत नाटककार . तागेल्या जैताची विस्कटावणी 

करताना तागेले अभ्यासक सांगतात - शेक्सपिपयराक काळाच्या 

प्रवाहाची जाण आशिल्लो . मानवी मनाचे व्यापार तो बरेतरेन 

मांडपाक शकतालो , जिणेतली द्वंद्वां ताणे आकर्शक पद्धतीन मांडली . 

जिवितांतली सत्यां सांगली आनी सगळयांत म्हत्वाचे म्हळ्यार 
शेक्सपियरान रंगमाचयेचे सामर्थ्य पारखिलें आनी रंगमाचयेच्यो 

मर्यादाय वळखल्यो . खंयच्याय नाटककाराक उण्या अदीक प्रमाणांत 

हेच कस लावन आमी ताची योग्यताय वळखूक शकतात . 

साहित्य आनी प्रेरणा 

साहित्याचो उद्देश बोध दीवप न्हय . तशें जाल्यार साहित्यिक 

हो समाज सुदारणेचे कंत्राट घेतिल्लेवरी समाजांत वावुरतलो वा समाज 

ताका तसो कंत्राटदार लेखतलो . साहित्यांत विशय मांडून वा घटना 

सांगून ताचे तात्पर्य सांगप होवूय साहित्याचा उद्देश न्हय . साहित्याचो 
उद्देश - बरोवप्यान में जिवीत पळयला बा जें जिदीत केळयला 

ताचो वाचप्याक दिस्टावो घडोवप . 



१० 

हो दिस्टावो घडयताना लेखकाच्या व्यक्तित्वाचो प्रभाव ताचेर 

पडलेबगर रावना . लेखकाचे व्यक्तित्व जितले समृद्ध , विशाल , तितल्यो 
ताणे निर्माण केल्ल्यो कलाकृती तोलामोलाच्यो जातल्यो . लेखकाचे 

व्यक्तित्व गिड्डे आसत जाल्यार ताच्या हातसून भव्य - दीव्य अशें 

कितें घडपाची मात लेगीत शक्यताय ना . 
बन्या साहित्याचे एक लक्षण म्हळयार बरें साहित्य चड सांगपा 

परस चड सुचयता , ताच्यापरस म्हत्वाचे . लक्षण म्हळचार वरें साहित्य 

प्रेरणा दिता . 

बरो साहित्यकार वाटेवयलो फोण दाखयत . फोणात पडून ज्यांचे 

हात - दोके मोडल्यात तेंबूय दाखयत पूण त्या फोणात पडूं नाकात म्हण 

आड्डी मारून केनाच सांगचोना . बरो साहित्यकार उदकाखातीर बांय 

खणात म्हण सांगचोना पूण तान निर्माण करतलो आनी तातूंतल्यान 

बांय खणपाची प्रेरणा दितलो . 

अभिजात साहित्य थळ काळाचे फास्केंत बंदी उरना . तें देशाच्यो 

शिमो हुपून संवसारीक स्वरुपाचें जाता . अशा साहित्यांतल्यो व्यक्ती 
ह्यो निकटयो व्यक्ती उरनासतना सनातन स्वरुपाच्यो वृत्तो आनी प्रवृत्ती 

जातात . अभिजात साहित्यांतल्यो घटना खंयच्याय काळाचे साणीर 
घासल्यो तरी तितल्योच जिव्यो तट्टटीत दिसतात . अशे तरेचें अभिजात 
साहित्य निर्मवपी भोव थोडे साहित्यकार संवसाराचे फाटीर उदेतात . 
मनीस जातिचेर उपाट माया आसलेबगर , मनशाच्या काळजाचेर श्रद्धा 
आसलेबगर ' आनी उंचेल्या हावेसांनी भाळून गेलेबगर अशे तरेचे 
अभिजात साहित्य निर्मूवपाक येना . अशी उंचाय गांठपी सामके थोडे . 
हेर साहित्यकारांक तितली उंचाय गांठपाक आयली ना तरी लेगीत 
आपणाल्या रचनांतल्यान ती उंचाय गांठपाची ताणी केल्ली धडपड आनी 
यत्न नदरेआड जायना . 



११ 

साहित्यिक आनी समाज 

साहित्यिक आनी सामाजिक नितिनेम हांचेर जायते फावट 

भासाभास जाता . ताच्या मनात आसूं वा नासू ह्या विशयावयलें ताचें 

मत आनी विचार ताका केन्नातरी मांडचेच पडटात . 

खरें म्हळ्यार सगळे कलावंत दीसरात सर्जनशीलतेच्या वावरांत 

गुल्ल आसतात अशें म्हणूक जाबचें ना पूण तातूंतल्या तातूंत साहित्यिक 

हो कलावंत हेरांपरस चड वेळ सर्जनशीलतेचे प्रक्रियेत घुस्पल्लो 

आसता हे मानून घेवचे पडटले . पूण हेर वेळांतय तो बाकिच्या 

नागरिकांवरीच आसता म्हणटकच ताका हेरांक लागता ते सगळे 

नितिनेम लागू पडटात . समाजांत वावूरतना हेरांपरस ताका चड म्हत्व 

लाबता . गौरव , मानभौमान ताच्या वांटयाक येता . पूण हाचो अर्थ 

ताका चड अधिकार फावता अशें जायना . 

बरोवपी हो एक खर संवेदना आशिल्लो प्राणी . आनी ताकाच 

लागून तो एक जागृत नागरीक . तो ज्या देशाचो नागरीक त्या देशाचे 

नितिनेम ताका बंधनकारक . पूण कसले नितिनेम ? जे मनीसपणाच्या 

मुल्यांचेर आदारीत आसात तेच . मनीसपणाआड आशिल्ल्या केदेय 

व्हडल्या नेमाआड बरोवपाचो नैतीक हक्क ताका आसा आनी ते 

बद्दल जें तें जी ख्यास्त वा जे मोल दिवचे पडटा ते दिवपाक तो सदांच 
राजी आसता . 
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प्रतिभेच्या बळार तो अन्यायाआड झूजतलो आनो जर ताची 

प्रतिभा उजळ करपी प्रज्ञा ताचेठांय आसत जाल्यार तो प्रत्यक्षांत भुजा 

वावडून समाजांत देंवतलो आनी ताका खुपपी अन्याय मुळांसकट हुमटून 

वडोवपाक वावुरतलो . 

कांय कलावंत समाजाक जुमानी नात . सामाजाचे आपणाक काय 

देणे ना , काय घेणे ना अशे बेफिकीर वृत्तीन ते जियेतात . त्या 
बेफिकीरपणाक ते ' कालात्मक स्वातंत्र्य ' अरों मानतात . पूण मुळाक 

तांकां दिसता , आपणाले कलेची कोणेयतरी दखल घेवची . समाजाची 
आपणाक पर्वा ना अशें म्हणपी भवभुती लेगीत सांगता , - ' आज 
नाजाल्यार फाल्यां म्हजे कलेचे मर्म जाणपी कोणतरी समानधर्मी 
निर्माण जातलो वा आजलेगीत तो खंयतरी आसतलो . कारण काळ 
अनंत आसा आनी संवसार दीगंताक पातळ्ळा . 

साहित्यासंबंदिचे हे काय विचार हावें मांडल्यात . हे विचार म्हजे 
स्वतःचे अशें म्हणूक जावचे ना . म्हज्या साहित्योक पुर्वजांनी ते 
वेळाकाळाक साहित्याच्या संदर्भात व्यक्त केल्यात . हावें ते पुंजायल्यात , 
वेंचल्यात , फाफूडल्यात आनी तुमचेमुखार मांडल्यात . एक खरें , ते विचार मुदलाक म्हजे नासत पूर्ण हावें ते 
आपणायल्यात , म्हजे म्हण पोटलून धरल्यात आनी त्या विचारांक 
समांतर अशी म्हजी पावलां पडटात म्हणपाची हांव जतनाय घेत आयलां . 

। 



१३ 

म्हजी भूमिका 

म्हजे नाटय आनी साहित्य हो निकटो करमणुकिचो प्रपंच न्हय 

तर तो एक संस्कृतीक वावर अशें हांव श्रद्धापूर्वक मानता . 

पिरायेच्या मानान म्हाका खूब बरोवपाक जाय . बरोवपाची 

आकांत उमेद आसा तितलीच उत्कटताय आसा . जीण समजून घेवपाची 

उमळशीक आसा . आजवेर में बरयलां तातूंत उपाट आनंद लाबला 

पूण एक कलाकृती बरोवन जाल्या उपरांत मागीर हांव रितो रितो 

जातां . ते कलाकृतीकडली म्हजी नाळूच तुटून गेल्ल्यावरी जाता . एक 

असमाधान फाटीक लागता . एक खंत काळीज पोखरता . आनी मागीर 

म्हाका दिसता , हेंच रितेपण , हेच असमाधान , हीच खंत म्हाका नवीं 

साहित्यिक आव्हाना स्विकारूंक प्रेरणा दिता . 
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